COMISSIÓ D´ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL CONSTITUÏDA
INICIEM L´APARENÇA DE NEGOCIACIÓ
Ahir 30 de maig es va du a terme la reunió de constitució de la comissió d’0rganització
Profesional i continuem la representació teatral.
Com en les anteriors comissions, en la constitució, la Subdirectora de Recursos Humans de
la DGP, Sra. Pinto, com a màxim responsable de l´Administració, va establir els punts a
tractar, òbviament deixant la porta oberta a les nostres propostes (pura formalitat).
L’administració coneix la necessitat que té el cos d’abordar i rebre solucions al mes aviat
possible, en canvi, ens vol imposar una pauta de treball que l’únic que ens aportarà és el
dilatament i la desceleritat en la consecució de futurs acords.
Els punts aportats per l’Administració van ser:
• Desenvolupament Professional en el lloc d treball (revisió, permanència i sortida
d’especialitats)
• Formació
• Meritació
• Estudi de càrregues de treball de les escales intermèdia, executiva, superior, en llocs de
comandament.
Se’ns va deixar molt clar la manca de pressupost i, per tant, serà un estudi estèril, sense
possibilitats d’aplicació.
A més a més se’ns determina el treball realitzat per l´Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (sense la nostra intervenció) on tenen pràcticament tancada una Ordre de
reconeixement d’activitat, dins de l’àmbit de la formació i d’aplicació al Pla de Carrera
Professional.
Es determina la pròxima convocatòria a un mes i mig vista, sense precisar data concreta (la
qual cosa demostra la manca de seriositat que hauria d’existir en una comissió de treball, 1’5
mesos de l’Administració = dos mesos llargs d’interval).
Es denega per part de l´Administració la constitució, per la complexitat dels temes, de grups
de treball per donar celeritat a les matèries i definir a la comissió objectius de treball.
En fi, no definim rés, parlem d’idealisme, l´Administració marca el camí que l’interessa i ja
veurem com reacciona quan tractem en profunditat els temes.
Ara cal saber si seran capaços de datar la reunió abans de les eleccions sindicals?
Joan Navarro Subires i Jordi Costa Ruiz.
Representants del CAT a la Comissió d’Organització Professional
Catalunya,31 de maig de 2011.

